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SZANOWNI PAŃSTWO 
WSPÓLNIE ZADBAJMY O NASZE NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Kilka najbliż sżych miesięcy to okres wżmoż onych prac adaptacyjnych, budowlano- remontowych  
w nasżych miesżkaniach, żadbajmy o to aby  prace te miały jak najmniejsży wpływ na stan 
technicżny klatek schodowych, korytarży, wind i były prowadżone w sposo b beżpiecżny dla innych 
uż ytkowniko w. 
 
Oto kilka sugestii dotycżących sposobu  prowadżenia prac adaptacyjnych; 
1. Zwro c my uwagę wykonawcom realiżującym prace adaptacyjne aby prowadżili je ż pełnym 

posżanowaniem dla cżęs ci wspo lnych budynku. 
2. Użnajmy to, ż e cżęs c  lokali moż e byc  już  żamiesżkała i uciąż liwe prace budowlane 

wykonujmy, od poniedżiałku do piątku w godż. 8.00 do 18.00 oraż w soboty w godż.  
9:00 – 15:00 ż wyłącżeniem niedżiel i s wiąt. 

3. Prżed rożpocżęciem prac adaptacyjnych żawrżyjmy umowę na dostarcżanie energii 
elektrycżnej do lokalu, ponieważ  w budynku nie ma moż liwos ci korżystania ż energii w inny 
sposo b. 

4. Transport materiało w budowlanych prowadż my ż wykorżystaniem s rodko w transportu 
wyposaż onych w pompowane gumowe koła (unikniemy nisżcżenia wycieracżek, progo w, 
prowadnic w drżwiach wind,  posadżek i schodo w na klatkach schodowych). 

5. Nie składujemy materiało w budowlanych i rożbio rkowych na klatkach schodowych (klatki 
schodowe i korytarże to drogi ewakuacyjne, służ ące nasżemu beżpiecżen stwu). 

6. Wsżystkie odpady budowlane usuwajmy do kontenero w na gruż i odpady żmiesżane 
żnajdujące się na terenie Osiedla (w ż adnym prżypadku nie wylewam resżtek żapraw, klejo w, 
tynko w itp. do kanaliżacji sanitarnej, moż e to doprowadżic  do jej beżpowrotnego 
żnisżcżenia). 

7. Wsżelkie prace budowlane należ y prowadżic  wewnątrż lokalu, cięcie, sżlifowanie, na 
klatkach schodowych prowadżi do ich żabrudżenia, lub usżkodżenia posadżek.  

8. Miejmy s wiadomos c  ż e ża sposo b postępowania firm remontowych, odpowiada włas ciciel 
lokalu i ponosi pełną odpowiedżialnos c  ża sżkody wyrżądżone, w cżęs ci wspo lnej budynku, 
prżeż ekipy pracujące na jego żlecenie.  

9. Nabywca lokalu ż dniem wydanie lokalu prżyjmuje odpowiedżialnos c  ża stan technicżny 
lokalu oraż prawidłowy sposo b korżystania ż nieruchomos ci wspo lnej, jak i ża ewentualne 
sżkody wyrżądżone w ramach nieruchomos ci wspo lnej wynikające ż jego dżiałania lub 
żaniechania. 

10. W celu umoż liwienia ekipom remontowym parkowanie na terenie osiedla, należ y 
udostępnic  im własne miejsce/a parkingowe tak aby nie blokowali miejsc sąsiado w. 

11. Wsżelkie prace wykon cżeniowe powinny byc  wykonywane w żgodżie ż prawem 
budowlanym, obowiążującymi warunkami technicżnymi i prżepisami ppoż ., BHP oraż 
nadżorowane prżeż osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia – budowlane, sanitarne, 
elektrycżne. 

 
 
Na koniec pragniemy ża „Instrukcją eksploatacji lokalu” żwro cic  Pan stwa uwagę na bardżo waż ny 
żapis dotycżący posadżek w Pan stwa lokalach. Więksżos c  instalacji występujących w lokalach (c.o., 
woda, instalacje elektrycżne i teletechnicżne) biegnie pod wylewkami betonowymi. Trasy 
posżcżego lnych instalacji pokażane  są na rysunkach żałącżonych do dokumentacji. Niemniej jednak 
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jakiekolwiek kucie, cięcie lub wiercenie w wylewce grożi usżkodżeniem instalacji i moż e byc  
wykonywane jedynie na ryżyko włas ciciela lokalu. Ponadto jakakolwiek modyfikacja wylewki 
betonowej nie moż e narusżyc  wykonanej pod spodem iżolacji akustycżnej, będącej elementem 
iżolacji pomiesżcżenia żlokaliżowanego poniż ej. 
Prosimy nie traktowac  prżedstawionych uregulowan  jako form wprowadżenia ogranicżen  cży 
rygoro w, a jedynie jako drogowskażu dla wsżystkich form uż ytkowania Pan stwa wspo lnego 
majątku. 
 

 
Z wyrazami szacunku 
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